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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
właściwej dla tej sprawy, o włączenie do projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że prognozy demograficzne dotyczące odsetka osób w wieku emerytalnym 
wskazują na rosnącą polaryzację między regionami, w wyniku której do 2020 r. w 40 
regionach wskaźnik ten będzie na poziomie co najmniej 25% wyższym niż średnia UE, co 
będzie stanowić poważne wyzwanie w zakresie opieki nad osobami starszymi, 
odpowiedniego doboru i wyszkolenia personelu, a także w zakresie wielu innych kwestii 
społecznych;

2. uważa, że, aby sprostać wspomnianym wyzwaniom w sposób bardziej skuteczny, 
wskaźniki zmian demograficznych, a co najważniejsze odsetek osób w wieku 
emerytalnym, powinny uzupełniać PKB, który jest najlepszym obecnie dostępnym
wskaźnikiem, stając się kryteriami przyznawania środków finansowych w ramach 
przyszłej polityki spójności UE;

3. zwraca uwagę na znaczenie Europejskiego Funduszu Społecznego dla polityki spójności 
i domaga się opracowania zintegrowanych programów na szczeblu regionalnym, aby 
poprawić współdziałanie EFRR i EFS oraz WPR i skoncentrować się na osiągnięciu 
wyników w zakresie konkurencyjności, zatrudnienia oraz innych celów strategii Europa 
2020; domaga się, aby polityka spójności była uzależniona od wyników, a także, aby 
określone zostały wymierne cele i wskaźniki wyników, co umożliwi stałą ocenę;

4. uważa, że regiony, w których tempo starzenia się społeczeństwa będzie najszybsze, 
można wykorzystać jako pole doświadczalne dla prowadzenia badań w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań problemów regionalnych spowodowanych szybkimi zmianami 
demograficznymi i finansowania tych rozwiązań, nie zapominając o tym, że innowacyjne 
rozwiązania potrzebne są w wielu dziedzinach, na przykład w zakresie: 

– wspierania rodzin z myślą o odwróceniu spadkowej tendencji wskaźnika urodzeń,

– zapewniania odpowiedniego personelu do opieki nad osobami starszymi,

– zwiększania wydajności w zakresie opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi 
poprzez zastosowanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych,

– dbania o to, aby starzejące się społeczeństwo było zdrowe, aktywne i zdolne do 
samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym,

– reagowania na okresy pogarszania się stanu zdrowia osób starszych,

5. domaga się, aby polityka spójności była prostsza w zarządzaniu i bardziej przejrzysta, aby 
łatwiej było opracowywać innowacyjne rozwiązania i zwiększać współpracę regionalną, 
transgraniczną i makroregionalną, co pozwoli sprostać wyzwaniom będącym następstwem 
zmian demograficznych.


